
Druga Niedziela Zwykła 

16 stycznia 2022 

I czyt. Iz 62:1-5 

II czyt. 1 Kor 12:4-11 

Ref. Psalmu 96: „Pośród narodów głoście chwałę 

Pana.”  

Ewangelia: J 2:1-11 
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Jako chrześcijanie w dążeniu do szczęścia nie 

możemy pominąć miłości, która poszukuje dobra 

ukochanej osoby, staje się wyrzeczeniem i jest 

gotowa do poświęceń. O tym przypomina nam sam 

Jezus. Nigdzie Bóg nie chce tak mieszkać, jak w 

rodzinie, w sercu każdego z jej członków. 

Nieobecność Boga w rodzinie oznacza jej klęskę, 

zatracenie jej istotnego celu. Dlatego tak ważne w 

tym kontekście wydaje się być bezwarunkowe 

posłuszeństwo Jezusowi, który jest autentycznie 

zatroskany o szczęście każdego człowieka. Nieraz 

jednak możemy usłyszeć słowa Jezusa w momencie, 

kiedy się tego nie spodziewamy.  
 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu 

roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat 

liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co 

należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia 

poznanych obowiązków. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚW. 

ZBIOROWA 
 

W środę zapraszamy na Nabożeństwo do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18:30, a 

następnie na Msze św. zbiorową. Ponieważ wiele 

osób pragnie, aby ich intencja została odprawiona jak 

najszybciej to zachęcamy do korzystania ze Mszy 

św. zborowej, ponieważ na następnych kilka 

miesięcy wszystkie intencji w parafii są już zajęte. 

Intencje zbiorowe zamawiamy w biurze parafialnym. 
 

NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 

W piątek o godz. 18:30 zapraszamy na Nabożeństwo 

do Bożego Miłosierdzia. 
 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ 

CHRZEŚCIJAN 
 

Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych 

wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, 

konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten 

sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć 

wszelkie podziały i doprowadzić do jedności 

wspólnoty wierzących w Chrystusa.  
 

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 
 

W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień 

Babci, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. 

Niech będzie to czas szczególnej pamięci i 

życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym 

wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a 

zmarłym radość życia wiecznego.  
 

LIMIT W KOŚCIOŁACH W ONTARIO 
 

W kościołach w prowincji Ontario obowiązuje limit 

50% pojemności kościoła, co nie zmienia to 

dotychczasowych zasad w naszej parafii. W kościele 

mamy zasłonięte usta i nos maseczką. Jeśli kościół 

jest pełen przechodzimy do sali parafialnej, aby 

uczestniczyć we Mszy świętej. Prosimy także o 

zachowanie dystansu oraz o dezynfekcję rąk 

wchodząc do kościoła. Pragniemy także 

przypomnieć, że do Komunii Świętej przystępujemy 

procesyjnie, wszyscy wychodzimy z ławek, aby nie 

ocierać się jeden o drugiego. Komunie św. 

przyjmujemy tylko na rękę. 
 

MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ 
 

Jednym z najdawniejszych świąt chrześcijańskich 

obchodzonych w lutym jest Ofiarowanie Pańskie, 

zwane też świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi 

Panny. W myśl staropolskiego zwyczaju nosi ono 

również nazwę Matki Bożej Gromnicznej. Początki 

tego święta sięgają tradycji starożydowskiej, zgodnie 

z którą każdy pierworodny syn w 40 dniu życia 

winien być zaniesiony do świątyni jerozolimskiej, 

położony na rękach kapłana i ofiarowany Bogu. Jak 

głoszą podania, w Jerozolimie Ofiarowanie Pańskie 

obchodzone było już w IV w. i formą celebracji stały 

się m.in. procesje ze świecami. W X w. były one już 

stałym elementem obchodów religijnych w różnych 

prowincjach Kościoła. Niesione podczas ceremonii 

świece to symbol ofiarowanego w świątyni małego 

Jezusa, w którym Symeon rozpoznał obiecanego 

Mesjasza. Gromnice z Polski można nabyć w biurze 

parafialnym, a będą one poświęcone 2 lutego w 

kościele. 
 
 

 



MALOWANIE KOŚCIOŁA 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na 

malowanie i remont kościoła. . Koszt malowania 

wyniósł $90,000. Z dniem dzisiejszym zebraliśmy 

kwotę $90,880. Za każdy dar serca niech Dobry Bóg 

wynagrodzi. Wszystkie ofiary złożone na malowanie 

wliczone są do rozliczenia podatkowego.  
 

SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH 
 

Ze względu na dużą ilość zachorowań, spotkania 

grup parafialnych są odwołane oprócz spotkań grupy 

AA, gdzie może spotkać się 5 osób. 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA 

ROK 2022 
 

Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone 

są według numerów. Parafianie, którzy mieli 

numery powyżej numeru 500, otrzymali nowe 

numery. Co roku konieczna jest korekta numerów ze 

względu na parafian, którzy się wyprowadzili lub 

zmarli. Uprzejmie prosimy o wpisywanie na 

kopertce, w miejscu znaku $, ofiary pięniężnej 

zawartej w kopertce i o nie używanie kopertek z 
poprzednich lat. Zaświadczenia podatkowe za 

każdy rok są wysyłane pod koniec lutego.  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2022 rok są przyjmowane w 

biurze parafialnym.  
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. 

gregoriańskich. Osoby, które chciałyby zamówić 

taką Mszę, proszone są o przyjście do biura 

parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. 

na misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

POZWOLENIE NA PARKINGU CREDIT UNION 
 

Permity wydane na parkowanie na parkingu Credit 

Union są ważne tylko w niedziele, Boże Narodzenie 

i Nowy Rok. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.01 – 30.01 Za śp. męża Janiny Kozikowskiej – 

Bożena Leszczyńska 
 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

2. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 16 stycznia 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

9:30 Za śp. Olgę i Emilię Brańskie i zmarłych z rodziny– 

syn i wnuk z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Józefę Łącz – Zdzisława Wolański z córkami 

19:00 Za śp. Irenę Łabik – mama i rodzeństwo z 

rodzinami 

PONIEDZIAŁEK, 17 stycznia – św. Antoniego, opata 

8:00 1. O Boże błogosławieństwo, łaskę wiary, powrót 

do Kościoła i sakramentów dla córki Ewy – mama 

 2. Dziękczynna z prośbą o wszelkie potrzebne łaski 

Boże dla Krystyny Kozłowskiej – Jadwiga Rosińska 

(o. Proboszcz odprawia w kaplicy) 

 3. Za śp. Alicję Kusmierek – syn Andrzej z rodziną 

(odprawia o. Roman Majek) 

19:00 Za zmarłych z rodziny Wicik – rodzina Gola 

WTOREK, 18 stycznia  

8:00 Za śp. Monikę, Waleriana i Alfreda Moniuszko - 

wnuk 

19:00 Za śp. Wincentego i Walerię Babin – syn Ryszard 

ŚRODA, 19 stycznia 

8:00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

przyjaciół – Lidia Pelic 

 2. Za zmarłych z rodziny Szuper – Maria Szuper z 

dziećmi (o. Janusz odprawia w kaplicy) 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 20 stycznia  

8:00 Za śp. Richard’a Korwin-Kuczyński – Chris & 

Mark Korwin-Kuczyński 

19:00 Za śp. córkę Krystynę Szydłowską i rodziców 

Leśniak i Szydłowskich 

PIĄTEK, 21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i 

męczennicy 
8:00 1. Dziękczynna za otrzymaną pomoc i łaski – Maria 

Czechryńska 

 2. Za zmarłych z rodziny Koch – wnuczka Inn 

18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 O Boże błog. i swiatło Ducha Świętego dla Daniela, 

Artura i Marysi - mama 

SOBOTA, 22 stycznia 

8:00 1. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

dzieci i wnuków – Krystyna i Jan Armatys 

 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla rodzin Łazarskich i Szpargała - własna 

3. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 23 stycznia 

8:00 Za śp. Leokadię Osiecką – syn z rodziną 

9:30 Za śp. Janinę Hewner – rodzina Kiełb 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, 

Dominika Brzyżka, Małgorzatę i Józefa Pawlików - 

Anna 

19:00 Za śp. Andrzeja Siemińskiego – rodzina  


